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банков: 1) необходимо осуществить более глубокое сегментирование ча-

стного сектора, в частности, выделить пакеты услуг для различных кате-

горий населения (это поднимет уровень лояльности клиентов, от которо-

го напрямую зависит эффективность функционирования банка и его при-

быльность; 2) необходима разработка и запуск яркой рекламной кампа-

нии (люди обращают внимание на рекламу филиалов крупных банков, 

среди которой рязанская реклама теряется, а среди более бюджетных ва-

риантов можно предложить проведение тендера на лучший рекламный 

проект кампании среди студентов рязанских вузов). 

Симонова А. 
НТУ «ХПИ» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ 

В настоящее время существование государственного долга является 
объективно обусловленным явлением для Украины. Основной причиной 
возникновения этого является неумение государства жить на собствен-
ные средства, а также неумение использовать привлечённые финансовые 
ресурсы, что и приводит к росту государственного долга. 

Одной из главных задач украинской экономики в настоящее время 

является уменьшение долговой зависимости и усовершенствование сис-

темы управления государственным долгом. Для этого необходимо улуч-

шить прогнозирование долговой политики и её координацию с налого-

вой, бюджетной и денежно-кредитной политикой. Реализация этих задач 

предусматривает: 1) стремление к бездефицитности государственного 

бюджета; 2) использование на международном и внутреннем финансовых 

рынках возможностей взвешенного трансформирования внешнего долга 

во внутренний; 3) улучшение структуры долга и снижение стоимости его 

обслуживания, в том числе за счет досрочного выкупа долговых обяза-

тельств государства; 4) проведение эффективной и прозрачной долговой 

политики с помощью определения оптимальных основ управления госу-

дарственным долгом, усовершенствования организационной структуры 

соответствующих органов; 5) продолжение политики активного сотруд-

ничества с международными финансовыми организациями. 
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КОРУПЦІЯ: НАСЛІДКИ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ 

Високий рівень корумпованості вже тривалий час є серйозною про-

блемою, здатною загрожувати розвиткові країни. Але якщо боротьба з 

корупцією раніше була проблемою лише для національних урядів країн з 

високим рівнем корумпованості, то сьогодні високий рівень корумпова-

ності окремих країн викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти. 

Щороку міжнародні організації приділяють все більше уваги моніторин-

гові рівнів корумпованості країн і пошуку заходів боротьби з нею. 

Безумовно, у багатьох випадках корупція може бути механізмом, що 

дає змогу як підприємцям, так і пересічним громадянам адаптуватися до 

неефективних інституційних меж. Але якщо в короткостроковому періоді 

можна погодитися, що корупція в деяких випадках ще може мати певні 

позитивні наслідки у вигляді можливості адаптації до неефективного за-

конодавства, то в довгостроковому періоді ситуація виявляється більш 

складною. Необхідно звернути увагу на два важливих моменти. По-

перше, корупція має велику кількість виявів, й ототожнювати всі з них з 

інструментом адаптації до неефективних інституціональних меж є поми-

лкою. Безперечно, якщо хабар сплачено чиновникові для того, щоб оми-

нути занадто суворі вимоги чинного законодавства, це ще можна розгля-

дати як засіб адаптації до неефективних інституційних меж, то, напри-

клад, хабар податковому інспекторові такої функції адаптації не виконує. 

По-друге, навіть з урахуванням наявності позитивних наслідків деяких 

виявів корупції не можна розглядати корупцію як нормальне явище. Ней-

тральне або ж навіть позитивне ставлення до корупції може сприяти ста-

новленню хибних уявлень про корупцію як про тимчасове явище, зумов-

лене неефективними інституційними межами, що повинно поступово 

зникнути з проведенням економічних реформ. 


